
Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19.00 
 

Foredrag om ”Mosens skjulte ritualer” ved ph.d. Karin Johannesen,  

Museum Østjylland. Foredraget giver et svar på, hvorfor oldtidens  

mennesker gennem årtusinder har ofret til guderne i moser, søer og åer. 

 

Tirsdag den 12. januar  2016 kl. 19.00 
 

Kursus i slægtsforskning for begyndere/let øvede 1. 

Instruktør Ivan Jensen 

Tilmelding senest  5. januar  til: Kjeld Simonsen   

(kksgrenaa@gmail.com)  

Der er deltagerbegrænsning, og anmeldelser godtages i den  

rækkefølge, som de modtages. kursusgebyr 50 kr. dækkende alle 4  

aftener 

 

Tirsdag den 26. januar  2016  kl. 19.00. 

 

Kursus i slægtsforskning for begyndere/let øvede 2. 

 

Tirsdag den 2. februar  2016  kl. 19.00. 
 

Grenaa Bys historie set på gamle postkort ved posthistoriker Erik  

Sørensen, Grenaa. Et lokalhistorisk tilbageblik på Grenaa by illustreret  

af foredragsholderens unikke samling af gamle postkort. 

 

Tirsdag den 9. februar  2016  kl. 19.00 
 

Kursus i slægtsforskning for begyndere/let øvede 3. 

 

Tirsdag den 16. februar 2016  kl. 19.00. 
 

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab –  

               herunder fastsættelse af kontingent for  2017 

4. Behandling af indkomne forslag.  

5.            Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

6.            Valg af revisor. 

7.            Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen er der lokalhistorisk indslag ved Jens  

Daugaard, Grenaa 

 

Tirsdag den 23. februar  2016 kl. 19.00 
 

Kursus i slægtsforskning for  begyndere/let øvede 4.                   

 



Tirsdag den 1. marts  2016  kl. 19.00.  
 

Djurslands arkæologi ved museumsinspektør Lisbeth Wincent,  

Museum Østjylland. En orientering om seneste fund og  

igangværende undersøgelser.  

 

Tirsdag den 15. marts  2016  kl. 19.00  
 

Klubaften med opfølgning på det netop afholdte kursus i  

slægtsforskning. Vi udveksler viden og erfaring og hjælper med  

konkrete spørgsmål. 

 

Tirsdag den 5. april  2016  kl. 19.00. 
 

Foredrag om ”Godsejerens ret og 1700-tallets lovgivning og  

praksis” ved ph.d. Dorte kook Lyngholm, Dansk Center for Herregårdsforskning.  

Der berettes om godsejerens rolle i 1700-tallets lokale retsvæsen.  

 

Tirsdag den 26. april  2016  kl. 18.00  
 

Historisk vandretur (ca. 3 km) i det gamle Gjerrild under  

ledelse af historiker Kim Jacobus Paulsen. Arrangementet er i  

samarbejde med Nørre Djurs Egnsarkiv, Stokkebro 85 i Gjerrild,  

hvor der er mødested. Efter turen er der gratis kaffe på Egnsarkivet. 

 

 

 

 

                             Bemærk! 
 

Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset  

Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00  (store Momme) 

 

Klubaften, kursus og generalforsamling  

foregår  i mødelokalet  på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1,  

8500 Grenaa  

 
 


